
Załącznik Nr 6 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy

L.P. Nazwa Ilość J.m. Cena netto VAT

Pakiet 1

1 1 Szt

2 1 Szt

3 1 Szt

RAZEM:

Pakiet 2

1 2 Szt

2 2 Szt

3 4 Szt

RAZEM:

Pakiet 3

1 3 Szt

2 5 Szt

3 5 Szt

4 5 Szt

RAZEM:

Wartość 
netto

Wartość 
brutto

Nr katalogowy: 
nazwa asortymentu

Zestaw do drenażu opłucnej,
Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej ze strzykawką i workiem na wydzieliny
SKŁAD ZESTAWU:  
- skalowalny worek 1700 ml z drenem łączącym ze zintegrowanym zaworem płatkowym,
- dren na elastycznej prowadnicy,
- strzykawka luer-lock 20 ml,
- skalpel nr 10,
- opakowanie szwów nr 0 (3,5, długość 1 m),
- sterylna serweta,
- opakowanie z paskiem na ramię.Zestaw do drenażu opłucnej,

 Zestaw do konikotomii dla dorosłych. Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. 
Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w 
momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy 
użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.

Zestaw do konikotomii dla dzieci Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. 
Konstrukcja rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w 
momencie wkłucia. Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy 
użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.Zestaw do 
konikotomii dla dzieci Założenie urządzenia nie wymaga nacięcia skóry. Konstrukcja 
rękojeści zabezpieczająca przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia. 
Standardowa końcówka o średnicy 15 mm umożliwia wentylację przy użyciu worka 
samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami.

Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 15 mm 
(15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie 
zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do 
magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze 
sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i 
opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, 
jałowym opakowaniu.

Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 25 mm 
(15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie 
zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do 
magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze 
sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i 
opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, 
jałowym opakowaniu.

Igła doszpikowa ze stabilizatorem, kompatybilna z systemem EZ-IO, w rozmiarze 45 mm 
(15G - 1,8 mm średnica), opakowanie sterylne, wykonana ze stali nierdzewnej, nie 
zawierająca lateksu, metalowa nasada igły umożliwiająca jej przyłączenie do 
magnetycznego złącza napędu oraz bezpieczne i zgodne z zasadami aseptyki wyjęcie ze 
sterylnego opakowania. W opakowaniu z igłą znajduje się łącznik do podawania leków i 
opaska na oznaczenie czasu założenia dojścia doszpikowego. Stabilizator w oddzielnym, 
jałowym opakowaniu.

Maska krtaniowa- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i 
atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas 
zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane 
jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki 
mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia 
wypełnienia mankietu metodą dotykową , rurka o przekroju zapewniającym mocny I 
ergonomiczny uchwyt podczas zakładania, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe 
usytuowanie maski, sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia, 
kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, produkt 
bezlateksowy- odpowiednia dla pacjentów o wadze 30-50 kg.

Maska krtaniowa- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i 
atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas 
zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane 
jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki 
mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia 
wypełnienia mankietu metodą dotykową , rurka o przekroju zapewniającym mocny i 
ergonomiczny uchwyt podczas zakładania, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe 
usytuowanie maski, sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia, 
kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, produkt 
bezlateksowy- odpowiednia dla pacjentów o wadze 50-70 kg.

Maska krtaniowa- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe i 
atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas 
zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane 
jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki 
mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia 
wypełnienia mankietu metodą dotykową , rurka o przekroju zapewniającym mocny i 
ergonomiczny uchwyt podczas zakładania, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe 
usytuowanie maski, sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia, 
kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, produkt 
bezlateksowy- odpowiednia dla pacjentów o wadze 70-100 kg.

Maska krtaniowa- zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na łatwe I 
atraumatyczne zakładanie, wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas 
zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przełyku, rurka i mankiet uformowane 
jako jedna całość, poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie, miękki 
mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę, balonik 
kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia 
wypełnienia mankietu metodą dotykową, rurka o przekroju zapewniającym mocny I 
ergonomiczny uchwyt podczas zakładania, znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe 
usytuowanie maski, sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia, 
kodowana kolorem torebka ochronna z zamieszczoną instrukcją użycia, produkt 
bezlateksowy- odpowiednia dla pacjentów o wadze powyżej 100 kg.



Pakiet 4

40
4000 Szt

RAZEM:

Pakiet 5

1

850 Op

2 Roztwór kontrolny do testu glukometru niski, wysoki i normalny poziomu glikemii 20 Szt

RAZEM:

Pakiet 6

1
5 Szt

RAZEM:

Pakiet 7

1

10 Szt

2
5 Szt

3
5 Szt

RAZEM:

Pakiet 8

1

50 Szt

2 Pasta uszczelniająco-gojąca 5 Szt

3 Preparat do usuwania przylepca 5 Szt

4 Pierścień uszczelniający 5 Szt

5 Puder 5 Szt

RAZEM:

Pakiet 9

1

900 Szt

RAZEM:

Pakiet 10

1
60 Szt

RAZEM:

Pakiet 11

1 Mikrokuwety do oznaczania poziomu glukozy we krwi do aparatu Glucose  201 20 Szt

RAZEM:

Pakiet 12

1 Komora nawilżacza sterylna do grzałki  Grundler Humicare 200 12 Szt

RAZEM:

Pakiet  13

1 Czujnik temperatury centralnej  do inkubatora  otwartego  Drager Baby theam 8010 10 Szt

2 Czujnik temperatury obwodowej do inkubatora  otwartego  Drager Baby theam 8010 10 Szt

4 OP

3
20 Szt

RAZEM:

Łącznik karbowany  wykonany z rury rozciągliwej , zespolony z podwójnie obrotowym 
łącznikiem kątowym,średnica  22 mm,z portem do odsysania,. Złącza w łączniku prostym i 
obrotowym o średnicy 22mm. Sterylne.

Paski do glukometru (1op=50szt)                                                                                               
                Wymagana dokładność glukometrów:
W przypadku normoglikemii i hiperglikemii  +/- 20 %  w porównaniu z metodą referencyjną 
oznaczeń na analizatorze biochemicznym Laboratorium Analitycznego Pro Medica w Ełku w 
przypadku hipoglikemii definiowanej jako   cukier poniżej 75 mg/dl +/- 15% w porównaniu z 
metodą referencyjną oznaczeń na analizatorze biochemicznym Laboratorium Analitycznego 
Pro Medica w Ełku. Wraz z dostawą pasków do glukometrów Wykonawca dostarczy 
glukometry w ilości 30 szt.   

Sonda Sengstakena z balonem sterylna wykonana z mieszaniny silikonu i latexu 
rozmiar CH 16, CH18, CH20, CH21. Zamawiający dokona wyboru rozmiaru 
każdorazowo przy zamówieniu.

Cewnik do ciągłej hemodiafiltracji :11,5 Fr ,długość 20 cm, wysokoprzepływowy  /powyżej 
400ml/min/, dwuświatłowy, bez otworów bocznych. Powłoka antybakteryjna  z dodatkiem 
bizmutu ,nie uwalniająca czynników aktywnych  ,nie oddziałująca z błonami komórkowymi 
lub białkami.

Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 
32 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath )

Zestaw z cewnikiem permanentnym silikonowym, dwukanałowy z rozdwojoną końcówką dł. 
28 cm , rozmiar 14F ( typu Split Cath )

Jednoczęściowy sprzęt stomijny otwarty, zapinany na rzep. Płytka wykonana z elastycznego 
przylepca, dopasowujaca sie do kształtu ciała, zapewniająca bezpieczne przyleganie. 
Powinna posiadać filtr, który zabezpiecza p/balonowaniem worka. Sprzęt dostępny w wersji 
przezroczystej i pokrytej materiałem oraz w różnych rozmiarach.

Aparaty do infuzji, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z 
zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samo zamykającą się klapką, dolna część 
komory elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu 15µm filtr płynu 
zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na 
zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do 
podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 140-180cm 
zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed 
wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej, 
zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, 
integralna zastawka bezigłowa

Filtr bakteryjny do przepływu gazów kompatybilny z układem oddechowym do respiratora 
SLE

Jednorazowy pokrowiec na materac do lampy Neo Bluecozy 1 op = 50 szt
Układ oddechowy jednorazowego użytku do pracy z modułem reanimacyjnym, opcją w 
inkubatorze Rssuscitare Radiant Warmer



Pakiet 14

1
2 Szt

2

5 Szt

3

2 Szt

4 Termometr elektroniczny 10 Szt

5 Mankiet ciśnieniowy dziecięcy 2 Kpl

6 Mankiet ciśnieniowy dwu końcówkowy 15 Szt

7 Mankiet ciśnieniowy jedno końcówkowy 5 Szt

8 Gruszki z  zaworkami do aparatów do mierzenia ciśnienia 15 Szt

9
10 Szt

10
30 Szt

RAZEM:

Pakiet 15

1

75 Szt

2

150 Szt

RAZEM:

Pakiet  16

1

2000 Szt

2

130 Szt

3

10 Szt

RAZEM:

Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dorosłych. Zakres pomiarowy: 0 – 300 mmHg. 
Metalowa obudowa. Czytelna tarcza o śr. 50-70mm. Zegar ( manometr) zintegrowany z 
pompką i zaworem. Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych.

Aparat do mierzenia ciśnienia elektroniczny  Wyświetlacz : cyfrowy, ciekłokrystaliczny. 
Metoda pomiarowa : oscylometryczna. Zakres pomiarowy : ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-
180 uderzeń/min. Pamięć: min.30 pomiary z datą i godziną. Dokładność : ciśnienie +/-3 
mmHg, tętno +/- 5%.Pompowanie : automatyczne. Wypuszczanie powietrza : automatyczne 
przez sterowany zawór spustowy. polska instrukcja obsługi, gwarancja min. 36 miesięcy    

Automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy  Wyświetlacz : cyfrowy, ciekłokrystaliczny. 
Metoda pomiarowa : oscylometryczna. Zakres pomiarowy : ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-
180 uderzeń/min. Pamięć: min.30 pomiary . Dokładność : ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 
5%.Pompowanie : automatycznem , przy pomocy pompki elektrycznej. Wypuszczanie 
powietrza : automatyczne przez sterowany zawór spustowy. polska instrukcja obsługi, 
gwarancja min. 36 miesięcy    

Stetoskop dwustronna obrotowa głowica, wykonana z aluminium lub chromowanego 
mosiądzu. Wyposażony w jedną membranę o śr. 48 mm. Aluminiowa lira ze sprężyną 
umieszczoną na zewnątrz.

Opaska uciskowa staza automatyczna, wyposażona w specjalny zaczep umożliwiający 
regulację oraz blokowanie opaski.

Biureta do ręcznego napełniania worków do żywienia pozajelitowego o pojemności 150mL, 
z dokładnością do 1 ml (czytelna wyraźna skala); jednorazowa, jałowa, apirogenna; z 
czterema przewodami, z niezależnym portem do wstrzykiwania oraz z odpowietrznikiem; 
bez pływaka; przewód wyprowadzający do worka zabezpieczony korkiem, zacisk rolkowy w 
kolorze pomarańczowym; pakowana pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe z 
informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w języku 
polskim; kompatybilna z oferowanymi workami z pozycji 2

Worki do sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą jednego pojemnika, 
bez przewodów, kompatybilne z oferowaną biuretą z poz. 1, jałowe, apirogenne, wykonane 
z etylowinylooctanu, bez ftalanów i lateksu, sterylizowane tlenkiem etylenu, z nadrukowaną 
skalą umożliwiającą ocenę wypełnienia, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-
papierowe z informacją (seria, data ważności) na opakowaniu zewnętrznym, informacja w 
języku polskim, w środku korek zapakowany oddzielnie. Worek musi posiadać niezależny 
port do wstrzyknięć z odłamywaną końcówką i kapturkiem do zabezpieczenia, niezależny 
port do podłączenia zestawu do infuzji oraz niezależny port do biurety, z powłoką UV, 
pojemność 250 ml

Jednorazowe kleszcze biopsyjne do: gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii o 
zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł 
umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z 
podwójnymi otworami w szczękach, z funkcja biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką 
redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego 
znacznym zagięciu;  średnica szczęk: 1.8mm, 2,2mm,  2,4mm, 2,8mm; długość 100,160 i 
240cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z 
czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z 
kanału roboczego, współpracujące z kanałem roboczym 2,0mm, 2,8 mm, 3,2 mm

Jednorazowe pętle do polipektomii wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego 
drutu, wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli 
przy użyciu jednej ręki ; średnica pętli 13, 27, 30 mm, długość robocza 240 cm; do kanału 
roboczego 2.8 mm, 3,2 mm; kształty owalne i półksiężycowate.  Jednorazowe pętle do 
polipektomii wykonane z plecionego, giętkiego lub średniogiętkiego drutu, wyposażone w 
wyskalowaną rękojeść pozwalająca na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej 
ręki ; średnica pętli 13, 27, 30 mm, długość robocza 240 cm; do kanału roboczego 2.8 mm, 
3,2 mm; kształty owalne i półksiężycowate.  

Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki nylonowej w pełni 
obrotowy trójdrutowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm i 
26mm.Koszyk do usuwania polipów i ciał obcych. Wykonany z drutu oraz siatki nylonowej w 
pełni obrotowy trójdrutowy koszyk, długość narzędzia 230 cm, średnica osłonki 25 mm i 
26mm.



Pakiet 17

9
5000 Szt

10
1000 Szt

RAZEM:

Pakiet 18

1
50 Szt

RAZEM:

Pakiet 19

1
500 Szt

RAZEM:

Pakiet 20

1
168 Szt

RAZEM:

Pakiet 21

1
Materacyk do lampy do fototerapii neoBLUE cozy NATUS 8 Szt

2
300 Szt

RAZEM:

Pakiet 22

1

100 Szt

RAZEM:

Pakiet  23

1 Naczynia j.uż do maceratorów – basen sanitarny poj. 2000ml. 1000 Szt

2
2 Szt

3 Pokrywa do basenu sanitarnego 1000 Szt

4 Miska jednorazowa poj. 1000ml. 1000 Szt

5 Miska jednorazowa poj. 3000ml. 1000 Szt

6 Miska nerkowata poj. 700ml. 1000 Szt

7 Kaczka sanitarna poj. 800ml. 1000 Szt

8 Kaczka sanitarna żeńska poj. 800ml. 1000 Szt

RAZEM:

Pakiet  24

1 Worki foliowe hermetyczne zamknięcie/zamek. Rozmiar A5. 500 Szt

2 Worki foliowe hermetyczne zamknięcie/zamek. Rozmiar A3. 100 Szt

RAZEM:

Pakiet  25

1 10 Szt

2 5 Szt

RAZEM:

Pakiet 26

1
objętość 200 ml 120 Szt

objętość 400-500 ml 10 Szt

RAZEM:

Pakiet 27

1 Krople do optyk „Ultra Stop”. Pojemność 30ml. Sterylne. 15 OP

RAZEM:

Pakiet 28

1 Płytki REM 1440 Szt

RAZEM:

RAZEM:

Dren sterylny z łącznikiem schodkowym do cewników do GDO, długość 200cm, pakowane 
w opakowanie folia/papier.

Dren sterylny z dwoma łącznikami miękkimi, długość 200cm, pakowane w opakowanie 
folia/papier.

Elektroda neutralna, Jednorazowa, przystosowana do pracy w trybie 
monopolarnym. Kompatybilna z aparatem elektrochirurgicznym  EMED.

Strzykawka Żaneta Polfa 100 ml z łącznikiem Luer  

Naboje z tlenkiem etylenu do sterylizacji masa gazu – 100 gramów (minimalna masa brutto 
– 112 gramów) 100% tlenek etylenu do sterylizatora gazu 3M  STERI-VAC 5XL

Jednorazowego użytku pokrowce na materacyk do lampy do fototerapii  neoBLUE cozy 
NATUS 

Filtr oddechowy dla noworodków Filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny,  
elektrostatyczny, o skuteczności filtrowania względem bakterii i wirusów  nie mniejszej niż 
99,99%, zakres objętości oddechowych ograniczony do  zakresu 30 – 100ml, z portem 
kapno, opór przepływu nie wyższy niż  0,6cmH20 przy 5l/min, masa filtra nie wyższa niż 8g . 

Podstawka plastikowa pod basen płaski/2 L, materiał: polipropylen, waga: 520g, wymiary: 
długość 480mm, szerokość

Elektrody jednorazowe- system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do 
defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dorosłych.

Elektrody jednorazowe- system ze złączem QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG do 
defibrylatora LIFEPAK 12/15 dla dzieci.

Pojemnik laparoskopowy do bezkontaktowego usuwania tkanek, w rurce z wypychaczem, 
do trokara 10 mm, bez obręczy, ściągacz z pamięcią kształtu:
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